Podnět číslo 20090201195257
1) Podnět č.j.

20090201195257

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–
Předseda poslanecké sněmovny Ing.Miloslav Vlček (ČSSD), místopředsedové PS

5) Kdo by měl o podnětu vědět posta@psp.cz; vlcek@psp.cz; opatrnym@psp.cz; nemcovam@psp.cz; zaoralek@psp.cz; kasal@psp.cz;
talmanova@psp.cz; filip@psp.cz;

6) Co je třeba udělat

Šetřit finanční prostředky daňových poplatníků tím, že senátorům a poslancům, kteří současně
vykonávají i funkce starostů, případně hejtmanů nebudou vypláceny platy v plné výši. Obě funkce nelze
vykonávat plnohodnotně.
ZDROJ - čti diskusi k článku.
Viz též podnět č.j. 20090201193403
Klíčová slova: duplicita,kumulace
FH

7) Autor podnětu

Slovak50@email.cz

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20090201195257

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
03. 05. 2019
´Senát odmítl návrh na snížení platů zastupitelům z řad senátorů.
Ohlásil:
10. 11. 2018
Starosta Prahy 7 má 15 placených funkcí, což mu měsíčně vynáší cca 200 tis. Kč?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
11. 07. 2018
Třetina českých europoslanců má velmi výnosné vedlejší pracovní poměry?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
07. 03. 2018
Piráti hodlají redukovat odměny poslanců, kteří pobírají platy za několik funkcí, Rekordmany jsou např.
MUDr. Jiří Běhounek ( ČSSD), Stanislav Blaha (ODS) a Petr Gazdík (Starostové). V PS je podobných
případů více než třicet.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 07. 2017
Předseda poslanců hnutí ANO a jeho první místopředseda Jaroslav Faltýnek asi není přílš vytížený. V r.
2016 si mimo "poslancování" stačil vydělat 4,6 milionu Kč. Poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel
Schwarzenberg získal 18,7 milionu korun.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
05. 07. 2016
Senátor za stranu Soukromníků má 3 firmy registrované v "daňovňovém ráji" a "přivydělal" si za rok 1915
více než 325 milionů Kč. PODROBNOSTI:
Ohlásil:
02. 09. 2015
Starostka m.č. Praha 10 zvládne navíc práci, za kterou ji polostátní firma ČEZ vyplácí 100tis.Kč. měšíčně?
Podrobnosti.
Ohlásil:
03. 05. 2014
Aktuální platy politiků jsou ZDE.
Ohlásil:
25. 04. 2014
Hejtmani Karlovarského kraje a kraje Vysočina neuposlechnou doporučení ČSSD a ponechají si i
poslanecké mandáty.
Ohlásil:

23. 02. 2014
Že lze průběžně "pracovat" ve dvou vysokých funkcích na opačném konci republiky zjistil i ředitel
karlovarské nemocnice, který byl současně i ředitelem nemocnice v Kyjově:-)
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
08. 10. 2013
Ze souběhu funkcí může politik získat značný majetek. Např. jistý hejtman, který je současně poslancem,
zastupitelem a členem správni rady a jeho docházka do PS je 51% získává:
Plat poslance: 1 050 000 Kč
Plat hejtmana: 891 240 Kč
Odměna člena dozorčí rady VZP: 156 000
Odměna zastupitele města Sokolov: 64 800 Kč
Sečteno a podtrženo: daňové poplatníky přijde hejtman Karlovarského kraje na 2 162 040 Kč/rok.
Ohlásil:
02. 07. 2010
Někteří senátoři stále vykonávají své funkce na půl úvazku, ale plat berou za celý. PODROBNOSTI
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

